
 
 

ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1664/UBND-NC 

V/v tổng kết 05 năm thi hành  

Luật Đấu giá tài sản 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 5 năm 2022 

            

                Kính gửi: - Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Văn bản số 1381/BTP-BTTP ngày 29/4/2022 của Bộ Tư pháp về 

việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (Bộ Tư pháp đã gửi văn bản 

cho Sở Tư pháp để thực hiện), 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị 

liên quan tổng hợp, xây dựng Dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng 

kết, đánh giá 05 năm thi hành Luật đấu giá tài sản (từ ngày 01/7/2017 đến ngày 

31/12/2021); nội dung báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. 

Thời gian hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/5/2022./. 

 
   

 Nơi nhận:       

- Như trên (thực hiện);                                                                                         
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);           

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (P.Hà) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
(đã ký) 

 
Tạ Văn Dũng 
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